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Revukunlaboraĵoj: La ĉefredaktisto rigardas gravaj la kunlaboraĵojn senditajn de legantoj. Tamen, pro hommanko, spac-

limigoj en la revuo, kaj kromaj limigoj, li rezervas al si la rajton: 1-e: ne sciigi la ricevon; 2-e: ne redoni la sendaĵojn; 3-e: ne

garantii la publikigon; 4-e:mallongigi tekstojn tiam, kiam necese; 5-e: ilin reviziigi laŭ ortografio, gramatiko kaj fakvortoj. Kiel

gramatikan konsultfonton ni rekomendas la verkon PlenaManlibro de Esperanta Gramatiko, de BertiloWennergren. La signifon

de ĉiuj vortoj netroveblaj en Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto () oni aparte klarigu per piednotoj aŭ glosaro.

Anonctarifo:Tabelo pri prezoj de anoncoj en Brazila Esperantisto, laŭ paĝonoj.

Komercaj markoj reproduktitaj celas nur ilustri kaj apartenas al la posedantoj.

tutpaĝa (19x25cm)
4-a kovrilo R$
900,00 (kolora)
2-a kaj 3-a kovriloj
R$ 600,00
(nigra-blanka)

1/2 duonpaĝa
(9x24cm)
R$ 450,00 (kolora)
R$ 300,00 (nigra-
blanka)

1/3 trionpaĝa
horizontale
(8x18cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1/3 trionpaĝa
vertikale
(8x18cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1/6 sesonpaĝa (7,8x8cm)
R$ 150,00 (kolora)
R$ 100,00 (nigra-
blanka)
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"Niaj kongresoj, ne sole la universalaj, sed ankaŭ la naciaj havas antaŭ ĉio signifon instruan kaj edukan.

Esperantistoj, disĵetitaj en diversaj urboj kaj urbetoj, kunvenas en pli aŭ malpli granda amaso, por aŭdi nian
lingvon, por kontroli, ĉu ili ĝuste ellernis la lingvon, ĉu ili bone ĝin komprenas, por kompari sian propran

manieron de parolado kun la parolmaniero de pli spertaj esperantistoj. Kiam ili poste revenas hejmen, ili ne

sole mem parolas pli pure, sed ili alportas modelon de bona parolado al tiuj, kiuj restis hejme. Tiamaniere la

kongresoj reguligas la uzadon de la lingvo, kaj dank’ al niaj kongresoj jam nun oni parolas Esperanton

perfekte egale ne sole en la plej malproksimaj anguloj de ĉiu aparta regno, sed en ĉiuj plej malsamaj lokoj

de la tuta tera globo."

Parolado ĉe la Solena Malfermo de la Prepara Konferenco de Ruslandaj Esperantistoj en St. Peterburg 1910 - Zamenhof

Kovrilo: Evandro Avellar
Foto: J.J. Mariano
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Estimataj legantoj:

Tiu ĉi numero de nia revuo Brazila Esperan
tisto inaŭguras la duan fazon de la estrarteamo
de BEL kaj BEJO, kiu antaŭ tri jaroj kuniĝis sub
la nomo “Nova tempo” kun kelkaj ĉefaj el pluraj
celoj: modernigi la retsistemon de BEL, profe
siigi la laborojn en la sidejo, kunagigi plenkres
kulojn kaj junulojn, agi eksteren kaj agi
daŭripove. La defioj estis pluraj, la atingoj estis
ne ĉiam plenaj, la teamo estadis malgranda,
sed ni fine taksas, ke la sukcesoj estis senteblaj.
Pri la retsistemo ni havis nekalkuleblan evo

luon rilate al aliĝsistemo kaj librovendado. Nun
preskaŭ ĉio fareblas rete, de aĉeto al pago, sen
malebligi la antaŭajn metodojn. Estas vere, ke
unu el niaj paĝoj, www.esperanto.com.br, an
koraŭ bezonas modernigon, kaj fakte pli da
enhavo  kaj helpado  bonvenas, sed aliflanke
du gravaj paĝoj mirinde evoluis: la institucia
www.esperanto.org.br nun tre modernas kaj
tre bone aŭtomate adaptiĝas al la poŝtelefona
ekrano; kaj la libroserva belabutiko.esperan
to.org.br jam ofertas pli ol 1000 titoloj post he
roa laborado de la teamo, kiu ciferigis kaj
ciferigadas grandegan kvanton da kovriloj, da
tumoj ktp. Samtempe la financa laboro ĉe la si
dejo profesiiĝis per plenumo de ĉiuj devoj
antaŭ la registaraj postuloj kaj adaptiĝo al mo
dernaj iloj por financa kontrolo kaj operaciu
mado, kio ebligis inkluzive dungon de
oficistino, kiu tuttempe nun deĵoras en nia si
dejo. Fine la atento al tri gravaj temoj ege hel
pis al nia nuntempa sukceso: atenton pri
junularo, ekstera agado kaj daŭripovecaj stra

tegioj. Pri tio vi povos legi en tiu ĉi numero!
Ĝi, la numero, prezentos al vi momentojn de

niaj unuafojaj naciaj eventoj  NOVA, BKE kaj
BEJK  en Amazonio, kie la ĉeesto de la junu
luaro estis plena kaj diskutado pri ekstera aga
do kaj daŭripoveco havis gravan spacon. Kaj
fine pri la kongresoj la kunakceptita kongresa
rezolucio indikos kian laboron la novaj estrara
noj devos klopodi plenumi. La prikongresajn
informojn de nia amazonia norda regiono
postsekvas gravaj notoj pri agadoj de nia mo
vado tra Brazilo: Pernambuko (el Nordoriento)
en sia sukcesa ŝtata simpozio; Braziljo (el Cen
tra Okcidento) celebras sian datrevenon; kaj fi
ne BELKonferencoj en Petropolo/RJ kaj
Renkonto de Esperantistoj en ParaibaValo en
Loreno/SP (el Sudoriento). Kaj fine per la plumo
de juna samideano nia numero fermiĝas:
Lucas Barbosa el Piauí donacas al ni tradukon
de artikolo de F. V. Lorenz.
Ni ankaŭ propagandas pri Esperantaj Eventoj

kiuj okazos en venontaj monatoj.
La nova fazo de la estraro “Nova tempo” pro

fitas la okazon por varme danki al du gravaj la
borantoj de la antaŭa teamo: Ŝiko Mattos, pro
la senlaca laboro malantaŭ la libroservo, kaj
Maria Barcellos, pro la nemezurebla sindone
mo al la financa fako de nia afero.

Bonan legadon al ĉiuj!
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Ĉ e f a r t i k o l o

Enkonduko

BEL kaj BEJO okazigis en januaro 2016 la
unuajn naciajn Eeventojn en la amazonia re
giono: BEJO inaŭguris la historian okazon per
la 7a NOVA, la novjara aranĝo de la organizo.
Sekvis la 51a Brazila Kongreso de Esperanto
(BKE) kaj la 36a Brazila Esperantista Junulara
Kongreso (BEJK), sub la temo “Verda komuni
kado: kiun internacian lingvon daŭripova
mondo devas uzi?”. Estis entute pli ol 10 tagoj
al kiuj aliĝis ĉirkaŭ 150 esperantistoj kaj simpa
tiantoj. BEL kaj BEJO kore dankas la LKKon kaj
ĉiujn amazonianojn, kiuj varme akceptis nin
kaj deziras, ke la verdo de Esperanto ade kun
floru en Amazonio.

Solena Malfermo

La plej grava esperantista evento de Brazilo
okazis en Januaro 2016, en Manaŭso1, ĉefurbo
de la ŝtato Amazonio.
Je la unua fojo tiuj aranĝoj havas lokon en la

norda regiono de Brazilo. La prezidanto de la
Loka Kongresa Komitato, Joacir Camboim, de
klaris ke tio estas bona okazo por "internlandi
gi la movadon".
La malferma solenaĵo okazis en la aŭditorio

de la Universitato de Ŝtato Amazonio. Ĝi ko
menciĝis je la 19h00, laŭ la loka horaro. Tiam
Fernando Maia Junior prelegis pri la temo de la
kongreso, nome "Verda Komunikado: kiun in
ternacian lingvon oni uzu en daŭripova mon
do?"
Krom esperantistoj ĉeestis tiun ceremonion

profesoroj, studentoj kaj reprezentantoj de lo
kaj indiĝenaj komunumoj. Proksimume 200

personoj alestis la solenaĵon.

BEL kaj BEJO ekhavas novan es
traron

Laŭ la asembleaj tagordoj novaj estraroj pre
nas la laborojn de BEL por la venontaj kvar ja
roj kaj de BEJO por la venontaj du jaroj.
Evandro Avellar (DF) estas la reelektita prezi
danto de BEL, kun la sekvanta kunlaborantaro:
Eurípedes Barbosa (DF) kiel vicprezidanto,
Emílio Cid (SP), Josias Barbosa (DF) kaj Darci
Sardinha (DF) kiel 1a, 2a kaj 3a sekretarioj,
Fernando Maia Jr. (RJ) kiel financa direktoro kaj
Cleto Galvão (DF) kiel kasisto. Juliana Evandro
(CE) estas la nova prezidanto de BEJO, labo
rante kun Sara Monteiro (MG) kiel vicprezidan
to, Eduardo Paiva (CE) kiel sekretario kaj Allan
Argolo (RJ) kiel kasisto. Vinicius Ribeiro (RJ),
Lucas Barbosa (PI/PB), Pedro Paulo Freitas (SP)
kaj Querino Neto (AL, anstataŭanto) formas la
Fiskan Konsilantaron de la Junularo.

51-a Brazila Kongreso de
Esperanto

Verda Komunikado: kiun internacian lingvon oni uzu en daŭripova mondo?

Evandro Avellar

1 - En tiu eldono de nia revuo ni uzos esperantigitajn ŝtato-nomojn kaj urbo-nomojn trovitajn en vortaro.esperanto.org.br
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Ĉ e f a r t i k o l o

AmoSeminario

La aktivaĵo de la unua tago pritraktis la temon
"Kiel rilati Esperanton al Daŭripova Evoluaj Ce
loj de UN". Ĝi ne konsistis el prelego, sed el di
namika kuncerbumado (tempesto de ideoj)
por konstrui konvinkajn argumentojn por la
defendo de Esperanto kiel bona rimedo por la
atingo de ĉiu daŭripova evolua celo.
La aktivaĵo komenciĝis per kuna legado de

ĉiuj 17 daŭripovaj evoluaj celoj. Poste la parto
prenantoj estis dividitaj en du grupoj. Kaj ĉiu
grupo elektis celojn por cerbumi kiel defendi
kiel Esperanto gravas por helpi sian atingon.
Por kelkaj celoj la respondo estis pli evidentaj,
kiel ekzemple Edukado (celo 4) kaj Redukto de
Socia Malegaleco (celo 10). Por la aliaj, oni de
vis vere kudri inter la celoj por defendi la gra
vecon de Esperanto. Unu ekzemplo de tiu
kudrado estis la temo Akvo (celo 6). Kiel Espe
ranto povas helpi en la protektado de akvo?
Unu respondo estis la jena: por havigi bonan
provizon de Akvo estas necese protekti la ar
barojn (Celo 15). Kaj kio pri Esperanto? Bone, se
Esperanto estos uzata por internacia komuni
kado oni ŝparos multe da paperoj ĉe Internaci
aj Organizoj, ĉar oni ne bezonos publikigi
kelkajn dokumentojn en tiom multe da lingvoj.
En tiu senco, Esperanto ankaŭ helpas en la
konservado de arbaroj (Celo 15). Kaj se arbaro
estos protektita, ankaŭ la provizo de akvo estos
pli fidinda. Ĝuste tio estis la intenco de la akti
vaĵo: stimuli homojn interplekti la daŭripovajn
celojn kun Esperanto kaj eviti la kutiman ten
dencon trakti lingvajn problemojn aparte de la
aliaj problemoj de la mondo.
Meze de la cerbumado estis kelkaj kontraŭs

taraj opinioj, kaj ni konsideras tion tre utila, ĉar
ĝi jam taŭgas kiel pretigado de la homoj por la
situacio, kiujn ili alfrontos kiam ili alparolos eks
teran publikon en la reala situacio.
Malgraŭ la malgranda grupo, la diskutado es

tis tre riĉa kaj la partoprenantoj interkonsentis
kune skribi post la Seminario unu dokumenton
kun la ĉefaj argumentoj por ĉiu celo. Tiu doku
mento povos poste fariĝi grava rimedo por
helpi aliajn esperantistojn interplekti Esperan

ton kaj Daŭripovajn Evoluajn Celojn kaj ankaŭ
pliriĉigi ĝin.
Ni esperas, ke tiu aktivaĵo povos iom helpi en

la kapabligo de bonaj advokatoj por Esperanto
kaj en iliaj dialogoj kun najbaraj organizoj, kiuj
laboras por homaj rajtoj kaj ekologio, sed ne
specife pri lingvo. Tiel agante, ni povos konstrui
koalicion kun aliaj aktivaj grupoj por kune
agadi por la atingo de la daŭripovaj evoluaj
celoj.
(Raportis: Alvaro Borges de Almeida Motta)

Solena Fermo

La solena fermo okazis en la aŭditorio de la
Universitato de Ŝtato Amazonio. En la jaro
2017a la urbo Sorriso, situanta en la ŝtato Ma
toGroso (centrokcidenta regiono de Brazilo)
gastigos la aranĝon.

Kongresa Rezolucio de 2016

Kun multe da ĝojo ni disvastigas la rezoluci
on akceptitan de la 51a Brazila Kongreso de
Esperanto kaj de la 36a Brazila Esperantista
Junulara Kongreso. Kiel kutime la rezolucio
estas rezulto ĉefe de la kunsido de kongresa
noj por diskuto pri la kongresa temo, ĉiokaze
“Verda komunikado: kiun lingvon internacian
mondo daŭripova devus uzi?”. La kongresaj
rezolucioj utilas kiel grava gvidilo por la estraro.
Minimume de 2012 ĉiu rezolucio estas konsi
derata laŭ la evoluo de la jaro. Legu ĝin en
sekva paĝo!
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Ĉ e f a r t i k o l o

Rezolucio

51a Brazila Kongreso de Esperanto kaj de la 36a Brazila Esperantista Junulara Kongreso

Ni, la partoprenantoj de la 51a Brazila Kongreso de Esperanto kaj de la 36a Brazila Esperantis
ta Junulara Kongreso, kuniĝintaj en Manaŭso, Amazonio, de la 22a ĝis la 26a de januaro,

Sciante, ke Esperanto estas lingvo kulture diverseca, socie justa, ekonomie ebla kaj ekolo
gie ĝusta,

Opinias, ke la respondo al la demando "kiun lingvon internacian mondo daŭripova devus
uzi?" estas klara kaj ke Esperanto devas jam roli tiusence en la nuntempa kaj en la proksime es
tonta socio, ĉefe rilate al la inkluzivo kaj engaĝiĝo de junaj generacioj;

Atentigas ankaŭ, ke aliflanke daŭripoveco de la Esperantomovado tuŝas agadojn ekster
Esperantujo, tiel ke esperantistoj devas interesiĝi pri daŭripoveco aŭ ke Esperantoinstitucioj de
vas veki en la esperantistoj tiun interesiĝon, kun la celo, ke oni partoprenu en neesperantistajn
eventojn pri la temo konanta la ĝustajn argumentojn pri la rilato Esperanto kaj daŭripoveco kaj
sekve trafe antaŭenigu la uzon de Esperanto en la socio;

Konscias, ke devas esti strategio pri informado kaj trejnado pri Esperanto kaj pri daŭripo
veco, uzante plej eble plurajn rimedojn, de artikoloj en revuoj kaj aŭdvidaj materialoj en televido
kaj en similaj platformoj al okazigo de specifaj trejnseminarioj pri la temoj;

Rekonas la gravecon de la libro, de la radio kaj de la interreto por Esperanto, tiel ke aga
doj por la disvastigo de la esperanta kulturo pere de libroprovizo al bibliotekoj, libroeldonado kaj
sona kaj filma produktado devas esti strategie antaŭenigataj;

Instigas, ke estu pli da partnereca agado inter la Esperantomovado kaj aliaj grupoj, tiel ke
la respondeco pri la uzo de Esperanto kiel lingvo de nova daŭripova ordo ne restu nur al la espe
rantistaj aktivuloj, sed ankaŭ al aliaj aktivuloj;

Agnoskas, ke la pluraspekta kapabligo de esperantistoj devas plu resti en strategiaj planoj
de la Esperantomovado, sed ke Esperantoinstitucioj devus ankaŭ konsideri la strategian kapa
bligadon pri Esperanto de neesperantistoj talentaj en siaj fakoj;

Kaj rekonfirmas kiel nian ĉefan celon plu permesi al la homaro plenan posedon de la ling
vo Esperanto kaj plu disvastigi la diversflankan kulturon florantan ĉirkau la lingvo, tiel ke la deci
do pri kiel uzi Esperanto kaj kiel agi por daŭripova mondo restu al ĉiu individuo kiel libera
memelekto.
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La fakto

La 6an de Aprilo komenciĝis senpaga Espe
rantokurso en la urbo VoltaRedondo, suda
regiono de ŝtato RiodeĴanejro. La lecionoj
okazas ĉiumerkrede, je la 8h30, en la sidejo de
la loka asocio de pesiuloj kaj emeritoj.

La fono

Mallantaŭ tiu noto, kiu ŝajnas ja malfreŝa, sin
kaŝas vera juvelo. Tiujn lecionojn gvidas la
inĝeniero Alberto Flores. Tiu instruisto, la mo
toro de la tiea movado, estas vigla 93jara dili
gentega esperantisto.
Li instruis generaciojn de Esperantoparolan

toj. Kelkaj el tiuj lernantoj, jam de jardekoj, lu
das elstarajn rolojn en la internacia movado.

La esenco

Sinjoro Flores agnoskas, ke la lernado kaj
uzado de la Internacia Lingvo estas saniga te
rapio por ĉiuj, speciale por maljunuloj. Li eĉ
kreis la vorton “Esperantoterapio”.

– La studado de Esperanto stimulas la neŭ
ronojn. Ĝi preventas aŭ malfruigas memor
problemojn. Krom esti tre agrabla okupterapio,
ĝi ebligas al la lernantoj pli bone posedi la gra
matikon de la naciaj lingvoj – klarigis la entusi
asma veterano.
La lernantoj pravigas lin. Ne nur maljunuloj,

sed ankaŭ infanoj, junuloj kaj mezaĝuloj ĉiu
semajne ĉeestas la lecionojn de li donitajn.

La ekzemplo

Tiu fervora sinteno profunde kurtuŝas ĉiujn.
La 26an de Marto, en la urbo Petropolo, ŝtato
RiodeĴaneiro, okaze de la ĉijaraj BELkonfe
rencoj, la arde diligenta instruisto, post kelkaj
ĝentilaj vortoj, enmanigis al mi tajpitan noton
pri la cititaj kursoj. Kia ĝojiga momento!

La konkludo

Mi ne scias, ĉu mi atingos tiun aĝon; se jes,
mi ne povas antaŭvidi je kiu sanstato mi estos
tiam. Sed iel ajn mi povas diri, ke Esperanto
terapio estas tre utila por mi NUN!

Fakte sinjoro Alberto Flores pravas!

93-jara Esperanto-instruisto
gvidas vivlecionon

Fabiano Henrique

B r a z i l a M o v a d o
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BEL informas

BEJO okazigas la 7an NOVAn

La junularo realigis en Manaŭso kaj
PrezidenteFigejredo, ŝtato Amazono, la 7an
NOVAn, renkontiĝo por la nova jaro de BEJO
kiu celas fomenti la praktikon de Esperanto in
ter la junuloj, en imersia etoso, aldone al kuni
gi la junulojn el diversaj regionoj de la lando.
En tiu ĉi eldono, la junuloj vizitis lokojn de Ma
naŭso kaj PrezidenteFigejredo, inkludante la
renkonton de la akvoj, la kavernon de Maroaga
kaj la akvofalon Sanktejon.

Nova kongresa periodo kaj
Sorriso 2017

En Asembleo, la membroj de BEL kunside,
inkludante la junulajn membrojn de BEJO,
aprobis la rezulton de la enketo realigita dum la
tuta jaro de 2015 pri la tenado aŭ ŝanĝo de la
normala periodo de la realigado de la naciaj
kongresoj de Esperanto. Estis aprobita la
ŝanĝon al la fiksa ripoztago de Corpus Christi
(Kristokorpa Festo2), ĝi okazas en la dua ĵaŭdo
post Pentekosto, do 60 tagojn post la paska
dimanĉo. La urbo de Sorriso estis konfirmita
kiel sidejo de la sekva kongreso. Do, la 52a
BKE kaj la 37a BEJK jam havas lokon kaj
daton: Sorriso/MT, de la 15a ĝis la 18a de
junio de 2017. Bonvenon!

BEJO anoncas sian novan
ataŝeon

Post konkurso, kiun finis kvin junuloj, la juna
Lucas Barbosa (PI/PB) venkis kiel nova kultura
BEJOataŝeo. Lucas gajnis specialan mision,
kiu implikas ĝis 3monata vojaĝo al Eŭropo,
subvenciita de BEJO, dum kiu oni atendas, ke li
vizitu plurajn urbojn kun agadoj pri Esperanto
por prelegi pri nia lando, krom tio, ke nun li es
tas parto de la organiza teamo de la 72a In
ternacia Junulara Kongreso okazonta en
Vroclavo, Pollando. La gastigado okazos per
pasporta servo. Gratulojn, Lukĉjo! Kaj bonŝan
con!

Pasporto al la tuta mondo

Ĉu vi scias? Unu el la plej famaj videokursoj
de la historio de Esperanto, produktita en Uso
no, nun estas disponebla en la portalo
http://www.esperanto.com.br danke al la ne
gocado de BELsekretario Emilio Cid kun la
produktistoj. Esploru la materialon per la sek
vanta ligilo; estas ĉiam valore revizii kaj lerni la
lingvon, kiu konektas vin al la mondo:

http: //esperanto. com. br/pasporto/

Legu "BEL informas" en nia retpaĝo:
www.esperanto.com.br/bel

B r a z i l a M o v a d o

2 - Kristokorpa Festo okazas ĉiam en la monato majo aŭ junio.
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Brazilo en Argentino

Plenumante unu el siaj laŭstatutaj misioj, tiu
por partopreno en la Emovado de Latiname
riko, BEL de nun inter aliaj iniciatoj instigos la
partoprenon de brazilanoj en kongresoj kaj
eventoj en niaj najbaraj landoj. Sukcese BEL kaj
BEJO komisiis la estraranojn Fernando Maia Jr.
(BEL) kaj Tamiris Queiroz (BEJO) kiel reprezen
toj de Brazilo al la urbo La Grotoj, kie okazis la
57a Argentina Kongreso de Esperanto, de la
24a al la 27a de marto. La reprezenta komisi
ono volontulis per memsubvenciado kaj par
toprenis per du prelegoj, unu pri la agado de la
junulara movado en Brazilo kaj alia pri ‘Espe
ranto kaj daŭripoveco’. Ili ankaŭ povis partopre
ni la ĝeneralan asembleon de la Argentina
EsperantoLigo (AEL) kaj kunsidis kun la AEL
estraro por estontaj planoj inter la du landoj,
kiel okazigo de komunaj eventoj kaj interŝanĝo
de kulturo kaj libroj.

Libroj por la estonteco: nova
donaco

Laŭ pridiskutitaj agadnecesoj dum la 51a
Brazila Kongreso de Esperanto, Brazila Espe
rantoLigo ekreprenis la agadon donaci librojn
al biliotekoj (publikaj, esperantaj aŭ neespe
rantaj). Tio plenumas ankaŭ punkton defendi
tan de membroj, kiuj ĉeestis la kongreson kaj
la teman diskutadon. Unu el la alineoj de la
kongresa rezolucio, pri libroj kaj bibliotekoj, es
tas inkluzive frukto de tiu momento. Sekvante
do la komunan volon de nia membraro, BEL

reprenas tiun agadon. La biblioteko de la Kata
lana EsperantoKlubo (KEK), de la urbo Katala
no, ŝtato Gojaso, estis la unua de tiu jaro ricevi
nian donacon. 36 titoloj sekvis al la loka biblio
teko, kies sidejo akceptis en aprilo la 2an Es
perantoRenkontiĝon de Katalano.
Tiu donaco eblis nur pro la mondonaco de

malavaraj amikoj al BEL. Se vi volas kontribui
por ebligi librodonacadon, skribu al nia
retadreso: financoj@esperanto.org.br sub la
temo Bibliotekoj. La estonteco kore dankas vin!

Gratulon, EAB!

EAB  EsperantoAsocio de Braziljo  54ja
riĝis. En 1981 la asocio okazigis en Braziljo la
66an Universalan Kongreson. La okazaĵo al
portis la necesajn rimedojn por akiri propran
sidejon situanta en la konstruaĵo Brasília Radio
Center, ĉambro 2142, ĉe la Avenuo W3 702 N
en la ĉefurbo.

BEL informas
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Renkonto de Esperantistoj

BELKonferencoj bone sukcesis

La 25an kaj 26an de marto 2016, en la urbo
Petropolo, en ŝtato RiodeĴanejro, okazis
BELKonferencoj 2016, sub la aŭspicio de Bra
zila EsperantoLigo. La sidejo de la evento es
tis Neregistara Organizo “Casa da Cidadania”
(Domo de Civitaneco), kiu proponis komfortan
ĉambron en la urbocentro. Kaj oni povas diri,
ke ĝi plene sukcesis. Pli ol 50 homoj el diversaj
brazilaj ŝtatoj ĉeestis naŭ altnivelajn prelegojn
kaj vigle demandis kaj diskutis post ĉiu prezen
to.
La unua programero estis omaĝo al grava

brazila Esperantisto Túlio Flores, kiu ricevis pla
kon, diplomon kaj donaceton, je la nomo de la
“brazila samideanaro”. Inter pluraj gravaj servoj
al nia movado, li verkis (fakte daŭre verkas) re
tan vortaron, tradukis la Fundamenton de Es-

peranto al la portugala lingvo kaj publikigis la
propagandan broŝuron “Malkovru Esperanton”.
Nuntempe li preparas tradukekzercojn por
portugallingvanoj.

BELKonferencoj 2016 proponis al la publiko
plej variajn temojn. Vendrede, sub reĝisorado
de Paulo Nascentes, oni prelegis pri “la graveco
legi kaj relegi la Biblion en Esperanto” (Affonso
Soares), fonologio (Karina Oliveira) kaj fasona
do (José R. Tenório). Sabate matene (reĝisoro

Fernando Pita), la temoj estis fremdvortoj en
Esperanto (Osmar Alves), literatura analizo de
du romanoj (Rita Moraes) kaj toksomanio (El
mir Santos). Sabate posttagmeze, la programo
kompletiĝis sub la reĝisorado de Márcio San
tos, kaj oni diskutis pri la poezio de brazila po
eto Ruy Espinheira (Nazaré Laroca), pri
akvoproduktado (Allan Argolo) kaj la Esperan
toprogramoj de Radio Rio de Janeiro (Fabiano
Henrique). Ĉiu ĉeestanto ricevis senpage kaje
ron kun la resumoj de ĉiuj prelegoj.

En paŭzo inter
prelegoj oni omaĝis
per plako alian ko
natan brazilan Espe
rantoaktivulon:
Alberto Flores, kiu
jam pli ol 70 jarojn
senĉese laboras por
nia afero (kaj plu ins
truas Esperanton 93
jaraĝa!). Li dankis per
emociiga paroladeto.

Dum la dutaga evento oni proponis libroser
von kaj malavarajn lunĉojn preparitajn de la
lokaj organizantoj. Al la lokaj aktivuloj Márcio
Santos (prezidanto de Asocio Esperantista de
RiodeĴanejro) kaj Luiz Schanuel ni ŝuldas
fortan dankon, pro ilia zorga kaj kompetenta
laboro.
BELKonferencoj de 2017 ankoraŭ ne havas

daton. Kaj tiuj de 2016 estis la lasta sub la or
ganizado de Paulo Sérgio Viana. Se vi havas la
intereson organizi la eventon de 2017 en via
urbo aŭ proksime, bonvolu kontakti BELofice
jon per la retadreso bel@esperanto.org.br. Ko
ran dankon!
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B r a z i l a M o v a d o

Dua EsperantoRenkontiĝo de
Katalano

En la 10a de aprilo 2016, ĉe “Fundação Espí
rita Nova Vida”, en la urbo Katalano, ŝtato Goja
so, okazis la Dua EsperantoRenkontiĝo de
Katalano, kun partopreno de signifa nombro
da homoj el Katalano, Gojanjo, Braziljo, Uber
lando kaj aliaj urboj. En tiu tago eblis aŭdi du
prelegojn en portugala lingvo, ĉar la ĉefa celo
de la evento estas disvastigi Esperanton al ne
esperantistoj. Sinjoro Eurípedes Alves Barbosa,
el Brasília, paroladis pri René Estevam Deckers,
la pioniro de Esperanto en Katalano. Poste Si
loé E. Fernandes, el Gojanjo, prelegis pri la te
mo de la Renkontiĝo – “Esperanto kiel
instrumento por unuigi la popolojn”.
Sinjoro Ago Takashi, estro de Oomoto Inter

nacia, montris filmon pri tiu japana religio.
La arta momento regalis la publikon per la

prezentado de la “Orkestro de Gitaroj Nova Vi
vo” , kaj de la artistino Malu Fernandes, kiu kan
tis kaj deklamis poemojn.

Renkonto de Esperanto en la
ParaibaValo

La 5an de junio 2016 okazis en la urbo Lore
no, ŝtato SanPaŭlo, unu plia Renkonto de Es
perantistoj en la ParaíbaValo. Ĝi estas tradicia
evento, kiu okazas de jardekoj, alterne en urboj
de la ŝtatoj Rio kaj SanPaŭlo.
Ĉifoje, 40 gesamideanoj el 9 urboj entuzi

asme kunsidis de la 9a ĝis la 17a horo. Dro
João Santos (Rio) prelegis pri “Spertoj el la vivo
de Esperantisto”. Sekve, Alfredo Aragón (Rio)
lanĉis la libron “Vintra Rikolto”, de Floriano Pes
soa. La prezidantoj de Asocio Esperantista de
RiodeĴanejro (Márcio Santos), de Kultura Ko
operativo de Esperantistoj (Givanildo Costa) kaj
EsperantoAsocio de SanPaŭlo (Genildo Coe
lho) diskutis kun la publiko pri la temo “Kio

mankas en nia regiona EsperantoMovado?”.
Posttagmeze, oni atentis pri “Guto da Gramati
ko”. Sekve, Alexandre Prado prezentis kaj ko
mentis du filmetojn en Esperanto. José
Roberto Tenório prezentis tre interesan kvizon
pri la Esperanta kulturo. Finiĝis la programo per
informoj pri la proksimaj Esperantoeventoj en
la regiono.
La Renkonto okazis en komforta ĉambro en

la sidejo de UNISAL, loka universitato. Oni pro
ponis libroservon kaj lunĉojn, matene kaj
posttagmeze. Tri radiostacioj informis pri la
evento.

Renkonto de Esperantistoj
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Ni havas grandegan plezuron anonci al vi
ĉiuj, ke VINA havos sian trian eldonon! La du
antaŭaj aranĝoj estis en tre bona etoso inter
amikoj, kun ludoj, muzikoj, naĝejo kaj padu
mado. Estas tre bona afero, ke ekde kiam oni
kreis tiun renkontiĝon, la movado de Brazilo
povas esperantumi ankaŭ dum la mezo de la
jaro. Kaj, pro tio, ke ĝi estas pensata por junuloj,
ĝi estas ege alloga por tiuj kiuj ne emas spek
tadi prelegojn. La celo estas simple kunigi la
homojn, ĝui la tempon kaj amuziĝi.
Por tiu ĉi fojo, BEJO elektis okazigi ĝin en Pa

ranapiakabo, de la 28a de julio ĝis la 1a de
aŭgusto, kune kun la loka vintra festivalo, kiu
venigas multe da turistoj. La loko estas fervoja
vilaĝo, kiu en la pasinta jaro gastigis nian Ŝtatan
Kongreson de SanPaŭlo. La magia etoso de la
urbeto donas al ni multajn eblecojn por profiti
sole aŭ kun samideanoj pro siaj buntaj kaj ek
zotikaj floro kaj faŭno, diversaj padumadoj, lo
ka gastronomio, antikvaj konstruaĵoj, grandaj
maŝinoj kaj pluraj aliaj heredaĵoj de la 19a jar
cento.

Estas du eblecoj por gastiĝi:

Gastiĝo en la Vilaĝo Paranapiakabo mem 
Vako en unu ĉambro ĉe hotelo. Po R$ 80,00
tranokto inkluzivita la matenmanĝo.

Gastiĝo en la urbo SanPaŭlo  Vako en
apartamento de samideano. R$ 30,00 (Indas
atenti pri la vojaĝkostoj ĝis la vilaĝo).

Aliĝu tuj al tiu aventureska, amikeca, kaj
junulara aranĝo! Ne lasu por la lasta horo!

Jen la aliĝilo:
http://goo.gl/forms/18ZqkyjIkR08yt2s2

Vizitu por pli scii:
http://www.facebook.com/vintraarangxo

B r a z i l a M o v a d o
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Venontaj Eventoj
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Projekto Esperanto ĉe Bienalo
de la Libro 2017

Bienalo de la Libro de RiodeĴanejro ĝenerale oka
zas inter la monatoj Aŭgusto kaj Septembro, altiran
te gigantan publikon: estas ekskursoj el diversaj
urboj, alportantaj lernantojn kaj studentojn, krom
personoj el ĉiuj aĝoj kaj socialaj grupoj kiuj intere
siĝas pri literaturo, kulturo kaj arto.
En 2015, la evento havis, dum dek unu tagoj, rekor

dan publikon de pli ol sescent mil personoj. Nia bu
do ĉe Bienalo 2015 montriĝis bonega spaco por
disvastigo kaj propagandado – rekta kaj nerekta – de
nia afero, prezentante la Internacian Lingvon al ĉees

tantaro jam alkutimiĝinta al kulturaj fenomenoj.
Ĉiuj ni scias pri la furora disvastigo de nia lingvo ĉe Bienalo: estis disdonitaj pli ol 8.000 faldfo

lioj, pli ol 700 personoj vizitis la budon, lasinte siajn retpoŝtojn kaj telefonnumerojn, manifestan
te sian deziron pli bone koni la lingvon aŭ ĉeesti kurson. Centoj da uloj, unuafoje aŭdis pozitive
pri Esperanto, pere de diversaj libroj, paneloj kaj fotoj kiuj montris lingvon vivantan, modernan
kaj agorditan kun la nepraĵoj de la 21a jarcento.
Estis venditaj pli ol 200 libroj, aĉetitaj ne nur de esperantistoj, sed de interesatoj koni la lingvon,

kio movigis renton je pli R$ 8.000,00, pere de disvendado de libroj el AERĴ, EASP, Lorenz kaj KKE.
Oni disvastigis la esperantan kulturon kaj samtempe finance helpis tiujn instituciojn.
Por la evento de 2017, kiu okazos inter la 31a de Aŭgusto kaj la 10a de Septembro, oni inten

cas ripeti la sukceson de 2015. Oni enkalkulas la saman investadon faritan en 2015 (R$ 20.000,00)
danke al strategioj kreitaj por ne pligrandigi niajn financajn bezonojn. Aliflanke, oni strukturiĝas
por ĉiufoje dependi malpli de movada kunlaboro.
Por Bienalo 2015 oni serĉis sponsorojn kiuj kontribuis per nura kvoto de R$ 200,00. Por 2017,

oni petas al sponsoroj kontribuojn de nur R$ 100,00. Pere de tiu valuto vi povos kunlabori por ke
aliaj centoj da junuloj, instruistoj, studentoj, universitatanoj, tutaj familioj ekkonu la Internacian
Lingvon.
Oni do bezonas 100 samideanojn kiuj ĉirkaŭbraku tiun aferon, kaj helpu nin en la kostoj, por ke

ni disponu la tutan necesan kapitalon por nia partopreno en la evento. Oni kompreneble akcep
tas ajnan valutan kunlaboron. Ni estas jam en kampanjo!
Kontribuoj povas esti faritaj ĉe Banco do Brasil, agentejo: 35181 Ŝparkonto: 420.8226 varia

cio 51.

DANKON!!!

AERĴ  Asocio Esperantista de RiodeĴaneiro

Brazila EsperantoLigo apogas tiun projekton!
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B e l e t r o

La Inkaa Saĝeco

1) HAJLI, LA SAĜULO

Li vivis en Kusko, dum regis ĝin la elstara In
kao (reĝo) Hujrakoĉa (t. e. la dua duono de la
14a jarcento). Brava generalo, nome Sinĉi Ma
ki (Mano Kuraĝa), kiu iam plenumis gravajn fa
vorojn al la Inkao Jahuar Huakar, kaj estis do
tre estimata de li kaj de lia posteulo, pro sia ku
raĝo kaj servemo. En la listo de bravaj defen
dantoj de la Perua Nacio, la nomo de Sinĉi
aperis brile, memore de la militiroj kontraŭ la
provincoj Ĉiĉasujo kaj Atahualo, kaj tial ĝuis li
grandan estimon kaj fidon de Hujrakoĉa. Li ha
vis filon, nome Hajli, kaj forte deziris laŭ sia ek
zemplo, ke ankaŭ li iam fariĝu respektinda je la
militarto. La junulo tamen ne vere interesiĝis
pri la ekzercoj postulataj al la junaj militistoj.
Fakte, li preferis okupiĝi pri sciencaj studoj. Li
dediĉis sian tutan tempon al la legado de la
nodoj en longaj ŝnuroj pendantaj tra la reĝa
palaco; ĉar la inkaoj ne konis la arton skribi sur
papero aŭ simila materialo, kaj do ĉiuj historiaj
faktoj estis registritaj pere de tiuj nodoj, kies
manipulado kaj legado estis afero de kelkaj
malmultaj saĝuloj, kiuj dediĉis siajn vivojn al tia
scienco.
Komence, plaĉis al la patro la lernemo de sia

filo, ĉar li pensis, ke iam fariĝinte “amaŭta”
(saĝulo), Hajli entuziasme sindediĉus al mani
pulado de sagoj kaj korpa luktado. Sed kiam
Hajli klarigis al sia patro, ke neniam li iĝus mili
tisto kaj male, ke lia volo estis daŭre studi, la
jam maljuna Sinĉi Maki ĉagreniĝis, kaj plena je
malamo prenis sagon kaj lanĉis ĝin kontraŭ la
filon, dirante “Filo malkuraĝa kaj malobeema,
mortu!”
Tamen la brakoj kaj okuloj iam fortaj estis ti

am malvigliĝintaj pro maljunaĝo, kaj la emeri
ta militisto ne kapablis trafi la koron de la
junulo, apenaŭ la bruston li vundis. La filo sen
time prenis la sagon el sia vundo, ridetis, redo
nis ĝin al la patro, kaj alproksimiĝis, tiel ke per
alia atako, la sinjoro povus finfine mortigi lin.
Tiu ago kuraĝa kaj nobla de la filo profunde

impresis la maljunan militiston. Plena je honto,
li volis mortiĝi, tamen Hajli ĝustatempe detenis
lin, dirante: “Jen, mia patro, nun vi scias, ke mi
ne estas kovarda; do havu ankaŭ vi la kuraĝon
elteni la vivon, ĉar vi ne havas kialojn males
peri. Ne nur per milito manifestiĝas la kuraĝo;
la vivo prezentas multegajn okazojn, en kiuj ĝi
estas postulata."
Ekde tiam, Sinĉi Maki neniam plu protestis

kontraŭ la profesio de sia filo, kaj sufiĉe li vivis
por vidi Hajli fariĝi fama tra la tuta imperio, pro
sia granda saĝeco.

2) LA KURAKO DE JAŬJUO

Kiam la generalo Kapak Jupanki, frato de la
Inkao Paĉakutek, konkeris la provincon Kasa
marko, revene li volis subjugigi ankaŭ la pro
vincon Jaŭjuo kaj laŭ la inkaa kutimo li sendis
tien mesaĝistojn por averti la provincanojn ke
ili elektu militon aŭ kapitulacon.
Formiĝis en Jaŭjuo du partioj: la unua konsi

deris la superecon de la inkaoj je potenco kaj
kvanto kaj preferis konservi la pacon, tiukaze
permesante, ke la Imperiestro regu la provin
con. La alia partio preferis defendi la liberecon.
La kurako (provincestro) konsideris plej

saĝajn la argumentojn de la paca partio kaj ka
pitulacis al la generalo Jupanki, kiu kondutis
afable al li kaj al la tuta popolo. La kurako kaj
aliaj militistoj estis kondukitaj de Jaŭjuo al
Kusko.
La Inkao, post la finvenka festo, salutis la ku

rakon, afable babilis kun li, kaj diris: “Mi estas
scivolema, kial vi kapitulacis senbatale?”, kaj
respondis la kurako: “Se vi estas sub risko perdi
vian liberecon, potencon kaj vivon, prefereble
forlasu la liberecon kaj potencon, ĉar se la vi
von vi konservas, estos ĉiam la espero reakiri,
iam eble, la potencon kaj liberecon perditajn.”
La saĝa respondo surprizigis la Inkaon, kaj li

redonis al la kurako la liberecon kaj la regadon
de Jaŭjuo, kaj ilia alianco kaj amikeco daŭris
tiom longe ili vivis.

(Adaptita en la portugalan por la libro Mentalidade Ameríndia de F. V. Lorenz el la

artikolo “Inkaische Weisheiten”, aperinta en la germana ĵurnalo Das Volksblatt, n-ro 188,

jaro 1933, Portalegro. Esperantigita de Lucas Barbosa. )

B e l e t r o
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Maŝintradukado

La plej danĝera obstaklo al fina venko de Es
peranto estas ne angla lingvo, sed maŝintradu
kaj teknologioj ĉar maŝintraduko fariĝos facile
atingebla por preskaŭ ĉiuj en malmultaj jaroj.
Tamen, la lastaj avancoj de teknologio kaj no
vaĵoj montras ke ni jam povas vidi porteblajn
maŝintradukilojn.
Maŝintradukado estas procezo de aŭtomata

tradukado de unu natura lingvo al alia pere de
komputilo. Maŝintradukado daŭre restas ne
venkita defio por informadiko, pli specife por
ĝia branĉo lingvokomputiko. Hodiaŭ jam ha
veblas pluraj sistemoj, kies eliro ne estas per
fekta, sed estas sufiĉe altkvalita por esti uzata
en multaj kampoj, kie ĝi helpas al homaj tra
dukantoj.
Oni ofte sugestas Esperanton kiel taŭgan ilon

por maŝintradukado  aŭ kiel fontolingvo por
tradukado en naciajn lingvojn, aŭ kiel ponto
lingvon, pere de kiu oni tradukas tekstojn de
unu nacia lingvo al alia. Projektoj prilaborantaj
kaj utiligantaj tiujn ĉi trajton de Esperanto estas
ekzemple Distribuita LingvoTraduka do
(DLT).

Pravizio de la homaro

Kompreni fremdan lingvon sen lerni ĝin —
tio estas malnova revo. La invento de la

komputilo en kombino kun la studo de la
fenomeno de lingvo kiel scienca disciplino
malfermis je la unua fojo konkretan vojon
plenumi tiun vizion.

Ekzemplo de sintaksa analizo de
frazeroj

Nombro de tradukprogramoj
necesaj por kvin lingvoj

Maldekstre: Du programoj por ĉiu lingvo
paro, unu programo por ĉiu direkto. Dekstre:
Helpe de pontolingvo (kiel projekto DLT uzis
Esperanton), nur du programoj por ĉiu lingvo
(eksterlasante la pontolingvon el tiu ĉi
kalkulo).

Teksto adaptita el vikipedia artikolo (http: //eo.wikipedia.org/wiki/Maŝintradukado)

Evandro Avellar

teksto en

celolingvo
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S c i e n c o

Gravaj konsideroj
Klarigo de vortosenco konsistas en trovi taŭ

gan tradukon, kiam vorto posedas plurajn sig
nifojn. La problemo estis, la unuan fojon, starita
de Yehoshua BarHillel (israela lingvisto) en
1950. Li rimarkigis ke, sen "universala enciklo
pedio", maŝino neniam povus distingi inter du
sencoj de vorto. Hodiaŭ ekzistas multaj meto
doj por transponti la problemon. Ili estas klase
blaj inter "profundetaj" alproksimoj aŭ "profun
daj" alproksimoj.
Profundetaj alproksimoj supozas neniun ko

non de la teksto. Ili simple uzas statistikajn me
todojn al la vortoj ĉirkaŭantaj la ambiguan
terminon en la teksto. Profundaj alproksimoj
supozas komprenan konon de la termino. Ĝis
nun, la profundetaj alproksimoj estas pli sukce
saj.
Claude Piron, longtempe tradukisto por la

Unuiĝintaj Nacioj kaj la Monda Organizaĵo pri
Sano, skribis ke maŝintradukado, eĉ pli bone
konsiderita, aŭtomatigas la plej facilan parton
de la traduklaboro; la plej akra, kaj la plej long
daŭra parto implicas fari profundigitan esplo
ron, por solvi la ambiguojn de la fonta teksto,
kiu trudas solvi gramatikajn kaj leksikajn devi
gojn de la cela lingvo:

"Kial bezonas tradukisto tutan tagon por tra
duki kvin paĝojn, kaj ne unu horon aŭ du ? ...
Proksimume 90% de mezteksto rilatas al tiuj
simplaj kondiĉoj. Bedaŭrinde estas la 10% res
tantaj. Estas tiu ĉi parto, kiu necesigas al li ses
[pliajn] laborhorojn. Estas solvendaj ambiguoj.
Ekzemple, la aŭtoro de fonta teksto, aŭstralia fi
zikisto, citis la kazon de epidemio, kiu okazis,
dum la dua monda milito, en "Japanese priso-

ner of war camp". Ĉu estas usona kampo de
japanaj malliberuloj, aŭ japana malliberejo de
usonaj malliberuloj? La angla teksto enhavas la
du signifojn. Do necesas fari esplorojn, eventu
ale telefoni en Aŭstralio".
Ideala profunda alproksimo necesigus kom

putilan tradukprogramaron, kiu faru per si
mem ĉiujn esplorojn necesajn pri tia sube am
biguaĵo; sed tio necesigu pli altan gradon da AI
(Artefarita inteligenteco) ol tio ĝis nun akirita.
Profundeta alproksimo, kiu simple divenas la

sencon de la ambigua angla frazo, kiun Piron
menciis, (eble, bazita sur la speco de militmal
liberejo, kiu estas la pli ofte menciita en donita
korpuso) havas kutime racian oportunecon di
veni malbone. La profundeta alproksimo, kiu
implicas "demandu la uzanton pri ĉiu ambi
guo", nur aŭtomatigus, laŭ takso de Piron, 25%
an da la profesia tradukistlaboro, lasante anko
raŭ la pli malfacilan 75%an parton farotan de
homo.

GoogleTradukilo
GoogleTradukilo (angle: Google Translate)

estas senpaga reta maŝintradukilo kreita de la
retenterpreno Google. Ĝi kapablas traduki vor
tojn, frazojn, kaj retpaĝojn al pli ol kvindek
lingvoj, inklude Esperanton ekde la 22a de fe
bruaro de 2012.
La tradukilo gajnis internacian konkurson pri

ila tradukado nelonge post sia komenco je la
printempo de 2006. Tamen ĝi ankoraŭ havas
limigojn. Ĝiaj algoritmoj bazatas sur statistika
analizo; do ĝi ne tradukas laŭ gramatikaj regu
loj. Tial tradukita teksto povas havi sensencaĵon
aŭ evidentajn erarojn. Foje la ilo eĉ maligas la
signifon de frazoj, precipe en lingvoj havantaj
deklinaciojn.
Krom kutima tradukado, GoogleTradukilo

ankaŭ kapablas transliterumi tekstojn skribatajn
en la latina, cirila, araba, aŭ nagaria alfabetoj.

Konkludoj
Kompreneble, la nuna kvalito de voĉrekonaj

kaj maŝintradukaj teknlogioj de Google ne
perfektas, sed tio certe estas plibonigebla. Ta
men, kaj ĉi tio estos tre grava, ĉifoje unue en la
historio de homaro tradukiloj estos atingeblaj
ne nur de nemultnombra bonfinancita elito de
politikistoj kaj esploristoj, sed de multe pli vas
taj tavoloj de popoloj.
Do, kion fari pri Esperanto? Eble demandos vi.

Sed uzeblaj maŝintradukiloj ne nuligos meri
tojn de Esperanto. Kaj certe maŝintradukiloj
atingos kvaliton taŭgan por literatura uzo mul
te pli malfrue. Do Esperanto restas kaj restos
sufiĉe longe la plej taŭga lingvo por internacia
kulturo. Vivu kaj progresu internacia kultura
lingvo Esperanto!
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B e l e t r o

Kvankam mi ne kutimas esti mistikema ho
mo, kelkfoje mi staras antaŭ situacioj kiuj ne
povas esti alimaniere klarigitaj ol per magio.
Vivo jam montris al mi, ke
kromnomoj povas ja enteni la
destinon de uloj. Ekzemple: ĉu
la serioza sinjorina nomo Do
lores Costa Bastos havus la sa
man impakton ol tiu de Dercy

Gonçalves? Ĉu la malgranda
sinjoro Sebastião Rodrigues
Prata estus tiel bonhumoriga
se li ne uzus la pseŭdonimon
Grande Otelo? Kaj ĉu la impo
na nomo de “Don” Oscar Lo
renzo Jacinto de la Inmacu
lada Concepción Teresa Díaz
estus tiel furora kaj humora kiel
Oscarito? Mi povus eĉ aldoni
pliajn ekzemplojn sed mi kre
das ke tiuj jam sufiĉas por en
konduki nian temon kaj ties
rilato kun la esperanta kulturo, ĉar en la eta
mondo de la esperantaj kromnomoj neniu es
tis pli profeta ol tiu de La Forgesito. Sed por ti
on klarigi mi devas rakonti historieton.
Amikoj de Esperantoklubo devis forlasi ties

antikvan sidejon kaj translokiĝi al nova, kaj
multe pli malgranda, loko. Tamen, pro tio ili
devis alfronti, tute novan problemon: kion fari
kun sia granda kaj multvoluma biblioteko? Ĉar
la nova sidejo ne povus enteni tiom granda
kvanto da libroj, ili decidis donaci la librojn al
AERĴ, kaj al mi estis petite kunporti la librojn al
mia domo kaj poste disdoni ilin inter aliaj es
perantogrupoj, kiuj, domaĝe, kutime eĉ ne
disponas pri librobreto.
Dum mi selektis kiajn librojn irus al kiuj klu

boj, mi rimarkis vere malgrandan ekzempleron
de libro titolita “Ama Stelaro”, kies aŭtoro uzis la
pseŭdonimon La Forgesito. Ĝi ja estis mal
granda libreto, eldonita en Germanio en la ja

ro 1922, kiun, mi konfesu, ne vekigus en mi pli
da atento se, trafoliumante ĝin, mi ne estus
tute surprizita pro tio ke, en la tekstoj estis tra
dukoj de Coelho Neto, Olavo Bilac kaj aliaj

brazilaj aŭtoroj de la parnasis
ma fazo! Do la germana libro
enhavis tradukojn de brazilaj
aŭtoroj kiuj, hodiaŭ, estas jam
forgesitaj. Strange, ĉu ne?
Ĉar esperanta literaturo estas

unu el miaj plej grandaj inte
resoj en nia verda mondo, mi
tuj provis ion pli scii pri tiu li
bro, kaj precipe kiu estis tiu
homo kies pseŭdonimo ja es
tis atentveka. Danke al helpo
de mia kora amiko (ne kora
miko!) James Piton, mi mal
kovris, kaj tio estas ja gapiga!,
ke la ulo estis brazilano, fon
dinto de la unua esperanto
klubo de RiodeĴanejro, em

briono de estonta Brazila EsperantoLigo, kaj
de diversaj aliaj esperantogrupoj en diversaj
urboj de la lando! La Forgesito estis ne nur
unu el la unuaj esperantistoj de Brazilo, sed
unu el tiuj veraj pioniroj kiu kunportis nian
verdan torĉon kie ajn ĝi iris! Alia kuriozaĵo es
tas, ke La Forgesito estis mararmea kuracisto,
specialiĝinta pri oftalmologio, same kiel Za
menhof.
Tamen restas demando: kial tiu libro, kaj sia

aŭtoro, estis ja forgesitaj de tiamaj kaj postaj
esperantistoj? La nura supozebla respondo
kuŝas en du datoj: la libro estis eldonita en in
terlanda urbo de Germanio dum la sama jaro
de morto de ĝia aŭtoro. Tial, konsiderante ke la
libro devis esti perŝipe sendita Brazilen, eble ĝi
atingis nian landon ĵus antaŭ aŭ tuj post for
paso de la aŭtoro. Ne estis do, kiu antaŭen
puŝigu la disvastigadon de tiu interesa libreto,
kaj plenumiĝis tiel la profetaĵo kaŝita en lia
pseŭdonimo...

FFaattaallaa ppsseeŭŭddoonniimmoo ddee ffoorrggeessiittaa aaŭŭttoorroo
Fernando Pita
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B e l e t r o

Sed plej grava
afero estas anko
raŭ dirota: dum
ĉiuj miaj jaroj en
Esperantujo, mi ĉi
am aŭdis (kaj eĉ
instruis!) ke, la
unua esperantoli
bro skribita kaj el
donita en Brazilo
estis Veterano?, de
Ismael Gomes
Braga , publikita en
1937. Nun mi

konstatadis, ke tio estis nur duonvero, ĉar Vete-
rano? ja estas la unua libro eldonita en Espe
ranto en Brazilo, sed oni ne plu povas diri, ke ĝi
estas la unua libro skribita en Brazilo, nek de
brazilano, ĉar libro de La Forgesito antaŭeniris
Veteranon de 15 jaroj! (Tio neniel ŝtelas de Iŝ
mael liajn glorojn pro sia dumviva batalado por
nia kaŭzo, sed nepras rekoni, kaj fari justecon al
nia pionira, kaj profeta, forgesito.)

Do la rezulto estas ke ni, esperantistoj,
ja devas pli profunde koni ne nur nian lingvon,
sed ankaŭ nian historion, nian literaturon kaj
nian kulturon. Por ke ne plu estos forgesitoj, ki
el la aŭtoro de Ama Stelaro, kies nomo, finfine
mi diras, estis Nuno Baena.

***

Pri Nuno Baena
Nuno Baena (ankaŭ Nuno ALVARES RODRI

GUES), pseŭdonimo: La Forgesito, naskiĝis en
1865 kaj mortis en la 11a de novembro 1922.
Li estis brazila esperantisto kaj mararmea kura
cisto.
Unu el fondantoj kaj estraranoj de Brazila

Klubo Esperanto en 1906, fondanto kaj unua
prezidanto de la Esperantogrupoj "Norda Ma
tena Stelo" (1909), Studejo (1918) en Floriano
polo kaj "Energio" (1921), en Beleno (Parao).
Prezidanto de la 6a Brazila Kongreso de Es

peranto. Poeto kaj rakontisto, verkis Ama Ste
laro, (originalaĵoj kaj tradukaĵoj).

Poemo el libro Ama Stelaro:
Destino

Kiu diris al la stelo la vojon,
Kiun sur ĉielo blua ĝi sekvos?
Kiel sian belan neston faradi
Tre facile frue birdo eklernis?
Kiu diras al kreskaĵo: "Ekfloru!"?
Por la muta vermo, kiu teksadas
Ĝian silkan kaj blankegan mantelon?
La fadenojn, kiu al ĝi estigas?

Eble iu al abelo instruis,
Kiu nun zumadas sur flora kampo,
Kie devas serĉi sian mielon,
En la blanka floro, aŭ en la ruĝa?
Ke vi estas mia vivo, anĝelo,
Vivo mia viaj belaj okuloj,
Amo via mia tuta feliĉo:
Tion iu diris al mi neniam.

Kiel la abelo flugas al kampo,
Kiel sur ĉielo kuras la stelo,
Kiel al la homo ĝia destino
En la penso sin konigas instinkte,
Mi, fide, sur via brusto diina
Volas vivi kaj plenumi destinon.
Mi venas, tial, ke mi vivas pro vi,
Por vi nur povas mi morti feliĉa.

(Traduko dediĉita al fraŭlinoj Maria Luiza
Bocayuva kaj Esther Bloomfield)
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B r a z i l a M o v a d o

ALLAN KARDEC AFONSO COSTA (19142015)

Allan Kardec Afonso
Costa forpasis la 26an
de aŭgusto 2015 en la
urbo Belorizonto, ŝtato
Minaso, en la aĝo de 100
jaroj kaj 11 monatoj. En
la sekvanta tago, lia kor
po estis enterigita ĉe la
Tombejo de Bonfino, ki
am oni metis la verdan
flagon sur la ĉerkon. Tiu
okaze nia samideano
Said Pontes de Albu
querque faris la preĝon

“Patro Nia”.
Li naskiĝis en Uberabo, Minaso, en la 22a de

septembro 1914. En 1940, li fariĝis oficisto de
Banko de Brazilo kaj transloĝiĝis al Belorizon
to. En tiu ĉefurbo, Allan Kardec instruis Espe
ranton ĉe la institucio nomata “União Espírita
Mineira”.
Post sia emeritiĝo, en 1969, li disponigis siajn

fortojn al verkado de du gravaj vortaroj: “Novo
Dicionário Português/Esperanto” kaj “Dicioná
rio Completo Esperanto/Português”, eldonitaj
de Brazila Spiritisma Federacio.
Li estis fekunda tradukisto el la portugala al

Esperanto. Inter liaj esperantigoj elstaras la je
najn verkojn: “Malbona lupo reenkarniĝinta”,
“Kristana Agendo”, “Sur la vojo al la lumo”, “Ver
da Signalo”. Krome li ankaŭ tradukis la majestan
verkon “La ĉielo kaj la infero”, kune kun Bene
dicto Silva, kiu respondecis pri la neparaj ĉapi
troj.
En la verko “Antologio de brazilaj rakontoj”,

eldonita de Brazila EsperantoLigo, en 1953,
troviĝas la rakonto tradukita de Allan Kardec
Affonso Costa: “La aŭkciaĵo 587a”, de Júlia Lo
pes de Almeida.
Li estis redaktoro de “Esperanto Aldono”(Ofi

ciala organo de la " Grupo Esperanto kaj Frate
co" el Baĵeo ŝtato Suda RioGrando), “Boletim
de Esperanto”(BelorizontoMG) kaj de “Espe
ranto Triumfanta”(Oficiala organo de " Socie
dade Mineira de Esperanto").
Li plurfoje gastigis hejme eksterlandajn es

perantistojn, interalie Victor Sadler, kiu estis
direktoro de UEA dum longa tempo.
La 3an de oktobro 1980, Allan Kardec fondis

la entrepenon “Spiritisma Librovendejo Ema
nuelo”, ĉe la Avenuo Kontorno, nro 1286, en
Belorizonto, kie li vendis spiritismajn kaj espe
rantajn librojn.
Li estis membro de Brazila EsperantoLigo

kaj fakdelegito de UEA pri Spiritismo, kaj laŭe
ble li apogis ĉi tiun revuon Brazila Esperantis
to, oficiala organo de BEL. En letero de la 11a
de decembro 1975, sendita al Luiz Alberto
Martins, Allan Kardec deklaris la jenon: “Mi ĝo
jas, ke vi intencas teni la gazeton de BEL en al
ta nivelo. Periodaĵo estas signo de vivo de ia
institucio. Kiam ĝi malaperas, oni havas la im
preson, ke ankaŭ la institucio fiaskis. Esperanta
organizaĵo estas des pli grava, ju pli regula kaj
bela estas tia organo.”
Kiel homo Allan Kardec estis ĝentila, afabla,

helpema kaj klera. Ĉiuj, kiuj havis la grandan
privilegion persone konatiĝi kun li, spertis tion.
Plej korajn kondolencojn en la nomo de Bra

zila EsperantoLigo al la tuta familio.

Forpasoj
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B r a z i l a M o v a d o

RAUL CONDE (1926/2016)

La 29an de januaro
2016 forpasis en Araŝao,
ŝtato Minaso, nia kara
samideano Dro Raul
Conde, tre aktiva brazila
esperantisto.
Li naskiĝis en Ibiá, Mi

naso, la 5an de aŭgus
to 1926, kaj diplomiĝis
pri Veterinaro en 1951,
en la urbo Belorizonto,
ĉe la Federacia Univer
sitato de Minaso. En

1958 Raul Conde finis medicinan kurson ĉe la
sama universitato. Du jarojn poste li translo
kiĝis al Gojanjo, ŝtato Gojaso, por instrui ana
tomion ĉe la Federacia Universitato de Gojaso.
Li loĝis en Gojanjo ĝis 1995, kiam li transloĝiĝis
al Araŝao.
En Gojanjo, Raul Conde senlace laboradis

por Esperanto ĉefe kiel instruisto d lingvo ĉe la
Fakultato pri Medicino kaj ĉe aliaj institucioj. Li
estis dum pluraj jaroj prezidanto de Gojanja
EsperantoKlubo kaj de Instituto Goiano de Es
peranto (Gojasa Instituto de Esperanto).
Li estis membro de BEL kaj de UEA, kaj plur

foje monhelpis nian Ligon. Li estis delegito de
UEA en Gojanjo kaj Araŝao, kaj faka delegito pri
medicino: anatomio homa kaj besta. Dum plu
raj jaroj, li estis ankaŭ ano de Universala Medi
cina Esperanto – Asocio (UMEA).
Raul Conde estis tre kompetenta anatomiisto

kaj aŭtentika artisto pri la arto de dissekcio. Li
kunfondis la Fakultaton de Agronomio kaj Ve
terinararto de la Federacia Universitato de
Gojaso, en la jaro 1963.
Li estis tre estimata kiel profesoro ĉe la Uni

versitato. En 2010, kiam la Fakultato pri Medici
no kvindekjariĝis, oni inaŭguris, ene de tiu
supera lernejo, la “Placon de Conde” (Praça do
Conde) kaj la “Aŭditorion Profesoro Raul

Conde”.
Li skribis plurajn verkojn pri medicinaj temoj,

ĉefe pri anatomio homa kaj besta.

CLETO GALVÃO DA SILVA (1935/2016)

Forpasis la 6an
de junio 2016 nia
samideano Cleto
Galvão da Silva,
kasisto de Brazila
EsperantoLigo. Li
naskiĝis en la 1a
de junio 1935, en
RiodeĴanejro,

kaj apartenis al Militista Polico de Distrikto Fe
derala, kiel leŭtenanto. Diligenta samideano, li
fariĝis Kasisto de BEL okaze de la Brazila Kon
greso en Manaŭso, januaro 2016. Cleto kune
kun Carlos Maria kaj aliaj homoj fondis la gra
van instituticion Taguatinga EsperantoKlubo
(TEK) la 9an de julio 1993. Li estis la unua
prezidanto de TEK.
Cleto alvenis Braziljon en la 16a de aŭgusto

1966 kune kun 1200 policistoj el Riode
Ĵanejro, kiam estis kreita la Militista Polico de
Distrikto Federala.
Li esperantistiĝis en la jaro 1991, kiam faris

bazan kurson ĉe la sidejo de Brazila Spiritisma
Federacio (Braziljo). Cleto partoprenis en pluraj
brazilaj kongresoj de Esperanto, inkluzive en la
lasta, kiu okazis en Manaŭso, ĉijare.
Cleto edziĝis kun Maria Marlize da Rocha

Galvão kaj ili havis du filojn kaj unu filinon.
Nia neforgesebla samideano estis ankaŭ

spiritisto kaj framasono.

Forpasoj
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